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GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása 

 

Benyújtásának határideje: 2015. július 9.  – 2017 július 10. 
 
A támogatás mértéke, összege: 
A vissza nem térítendő támogatás összege: min 5 millió Ft, maximum 50 M Ft. 
A támogatás maximális mértéke: Max. 35-70% (ha nem szabad vállalkozási zónában vagy az összes 
elszámolható költség nagyobb, mint 55 millió Ft, akkor max. 50%) 
 
Támogatható tevékenységek: 

a) új eszköz beszerzésére - kötelező elem (min. 50%)  és ehhez kapcsolódóan: 
b) az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új 

eszköz beszerzésére (max. 25%, raktározáshoz max. 10%) 
c) az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházásra, (max. 

25%) 
d) az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközre és szoftverre (10%, max: 3 MFt) 
e) domain név regisztrációra és hozzá tartozó webtárhelyre, honlap készítésre, 
f) az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, (max. 10%) 
g) amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására 

kerül sor: (max: 1 M Ft/ fő) 
o a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszköz beszerzésére, 
o  létesítmények akadálymentesítésére, a megváltozott munkaképességű személyek 

munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházásra és 
átalakításra, 

o akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztésre; 
 

Támogatást igénylők köre: 
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű KKV, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 
egyéni cégek vagy szövetkezetek, mely 

a) 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély 
tulajdonoson keresztül kapcsolódó5 vállalkozása rendelkezik legalább 1 lezárt üzleti évvel. 

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó 
lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt 

c) induló vállalkozások), és amelyek projektje az 1. mellékletben szereplő TEÁOR kód alatti 
feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányul; 

d) saját tőkéje (2014-ben) nem negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt 
legkisebb mértéke alá nem csökkent (az induló vállalkozásokra ez a pont nem vonatkozik);  
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e) megvalósuló feldolgozóipari fejlesztéseinek az elszámolható összköltsége nem haladja meg a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év (2014) árbevételének 
összegét (az induló vállalkozásokra ez a pont nem vonatkozik); 

f) az 1. mellékletben nem szereplő TEÁOR kód alatt megvalósuló projektjeinek az elszámolható 
összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 
teljes üzleti év (2014) árbevétel 50 %-át (az induló vállalkozásokra ez a pont nem vonatkozik); 

g) projektjeinek az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év (2014) mérlegfőösszegét (az induló vállalkozásokra ez a 
pont nem vonatkozik); 

h)  nem minősülnek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak; 
i) az 5. mellékletben felsorolt szabad vállalkozási zónának minősülő településen akár az 1. 

melléklet szerinti feldolgozóipari tevékenység, akár az 1. mellékletben nem szereplő egyéb 
tevékenység fejlesztésére; 

j)  a 6. mellékletben felsorolt szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen az 1. 
melléklet szerinti feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére; 

k)  nem a Közép-Magyarország régió területén (Pest megyében és Budapesten) lévő székhelyen, 
telephelyen vagy fióktelepen megvalósuló projektekre; 

l) 35 - 70 %-os támogatási mértékkel; 
m) 5 millió Ft - 50 millió Ft (induló vállalkozások esetén 5 millió Ft - 10 millió Ft) vissza nem 

térítendő támogatásra pályázik. 
 
Fenntartási kötelezettség: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig 
 
Kötelező vállalások: (a+b+c) 

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben  

a) Létszámtartás:   
aa): bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.  

b) Személyi jellegű ráfordítás 5%-os növekedése: 
ba): legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest: 1+ 22∗ 0≥1,05    VAGY 
bb) a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest: 1+ 2−2∗ 0 ≥0,05 VAGY 

bc) összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át: 1+ 2 ≥0,5  
 
c) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növekménye: 
ba) összesen eléri a támogatási összeget:  1+ 2−2∗ 0≥  VAGY  

bb) második üzleti év végére eléri az 5%-ot:  2 / 0 ≥1,05 VAGY  

bc) két év átlagában eléri az 5%-ot:  1+ 2 / 2∗ 0≥1,05 
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Tartalmi értékelés szempontjai:  

1. Szakmai szempontok 
a. 5% árbevétel növekedés teljesült-e a utolsó 3 lezárt év árbevételéhez   
b. 15%-ot meghaladó export árbevétel az utolsó lezárt 3 év valamelyikében 
c. Együttműködő/ hálózatosodó KKV-k. 

- Igazolt beszállítói tevékenységnek  
- 1 évet meghaladó Akkreditált klaszter tagság 

d. Innovatív KKV-k 
- olyan lezárt támogatásban részesített projekttel rendelkezik, és a létrehozott 

K+F+I eredményt a termelő beruházás során hasznosítja.  
- iparjogvédelmi oltalommal rendelkezik 

e. Termelési értékláncban előrelépő KKV-k: olyan beruházási projektek, amelyek magasabb 
feldolgozottsági szintű terméket vagy hozzáadott- értéknövekedést eredményez. 

f. Megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártásához kapcsolódó beruházás  
g. A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: induló vagy fiatal vagy női vállalkozó  

2. Feldolgozóipari tapasztalat (árbevétel min. 50%-a előző évben 1. sz. szakmai mell.-ben szereplő 
tevékenységből származik) 

3. Vállat mérete -  
4. Fejlesztendő tevékenység szerepel-e az 1. sz. szakmai mellékletben  
5. Új munkahely létesítése 
6. A projekt megvalósítási helyszíne kistelepülés (5000 fő alatti) 
7. Fejlesztés helyszíne: legalább 2 éve nem működő barnamezős () vagy meglévő telephely 

vagy ipari parkban 

Elérhető max. 100 pont, nem támogatható a projekt, ha az összpontszám: 
- az 5. számú szakmai mellékletében szereplő településeken nem éri el a minimális 40,  
- a 6. számú szakmai mellékletében szereplő településeken minimális 50 pontot. 

 
 

 

 

Kocsis Gabriella 

Pályázati szakértő 

   


